
 

 
 

Spotkanie POLADA  
z Polskimi Związkami Sportowymi  

  
Warszawa,  dnia 24 października 2017 r. 

 

  



11:00 Otwarcie spotkania 

• Wprowadzenie – p.o. Dyrektora Michał Rynkowski 

• Przedstawienie nowej struktury Polskiej Agencji Antydopingowej jej zadań – p.o. Dyrektora Michał 
Rynkowski 

• Omówienie najważniejszych zmian dotyczących przepisów antydopingowych – p.o. Dyrektora Michał 
Rynkowski 

• Przedstawienie płaszczyzn współpracy pomiędzy Polską Agencją Antydopingową a polskimi związkami 
sportowymi – p.o. Dyrektora Michał Rynkowski 

• Omówienie listy substancji i metod zabronionych, która wejdzie  w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. – 
Kierownik ZBA INSP PIB dr hab. Dorota Kwiatkowska 

• Aktualne zagrożenia dotyczące odżywek i suplementów diety – Kierownik ZBA INSP PIB dr hab. Dorota 
Kwiatkowska 

• Wyłączenia dla celów terapeutycznych – dr Katarzyna Szmigielska 

• Przedstawienie informacji na temat przygotowań do udziału polskich zawodników w ZIO Pyong Czang 2018 
w kontekście zagadnień antydopingowych – p.o. Dyrektora Michał Rynkowski 

• Przedstawienie programu edukacyjnego Polskiej Agencji Antydopingowej – Kierownik Dep. Informacyjno-
Edukacyjnego dr Dariusz Błachnio 

 

15.00 Planowane zakończenie spotkania 

 

Lunch 15.00-15.30  

 



Polska Agencja Antydopingowa 

• Agencja jest organizacją niezależną operacyjnie, 

• Agencja jest finansowana i nadzorowana przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki, 

• Zadaniami Agencji są: ustanawianie reguł dyscyplinarnych, 
przeprowadzanie badań antydopingowych, prowadzenie 
śledztw, prowadzenie działalności edukacyjnej, wspieranie 
inicjatyw naukowych, opiniowanie projektów założeń 
projektów ustaw antydopingowych,  obsługa panelu 
dyscyplinarnego przy POLADA. 



Organy Agencji 

• Dyrektor  - powoływany przez ministra 
właściwego ds. kultury fizycznej – funkcja 
reprezentująca i wykonawcza 

• Rada Agencji – rola opiniotwórcza i 
wyznaczająca kierunki działań strategicznych 
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Panel Dyscyplinarny przy POLADA 

• Jest organem niezależnym od Agencji 

• Panel sam ustanawia swój regulamin  

• Członkowie Panelu obu instancji wybierani są 
przez ministra właściwego ds. kultury fizycznej 

• Obsługę Panelu zapewnia Agencja 

• Rozprawy z reguły są jawne 

 



Zmiany w Przepisach 
Antydopingowych 

• Zmiana nazwy na Przepisy Antydopingowe 
POLADA 

• Dostosowanie art.  7 i 8 do treści ustawy o 
zwalczaniu dopingu w sporcie 

• Zmiana terminu „wykluczenie” na 
„dyskwalifikacja” 

 



Ustawa o zwalczaniu dopingu  
w sporcie  

 

Podawanie niektórych substancji zabronionych 
Art. 48.  

1. Kto podaje małoletniemu zawodnikowi substancję zabronioną, określoną w grupie 
S1, S2 lub S4 załącznika nr 1 do konwencji, o której mowa w art. 2 pkt 1, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 3.  

2. Tej samej karze podlega, kto podaje zawodnikowi, bez jego wiedzy, substancję 
zabronioną, określoną w grupie S1, S2 lub S4 załącznika nr 1 do konwencji, o której 
mowa w art. 2 pkt 1.  



Udostępnianie handel, przemyt  
Art. 49.  

1. Kto udostępnia osobom trzecim, odpłatnie lub nieodpłatnie, substancję 
zabronioną, określoną w grupie S1, S2 lub S4 załącznika nr 1 do konwencji, o której 
mowa w art. 2 pkt 1, lub przechowuje ją w celu udostępnienia osobom trzecim, 
odpłatnie lub nieodpłatnie, nie posiadając pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
wydanego na podstawie art. 3 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – 
Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142 i 2003), podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 3.  

2. Tej samej karze podlega, kto, bez zezwolenia, o którym mowa w art. 70 ust. 4, art. 
74 ust. 1 lub art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo 
farmaceutyczne, prowadzi obrót substancją zabronioną, określoną w grupie S1, S2 
lub S4 załącznika nr 1 do konwencji, o której mowa w art. 2 pkt 1.  

3. Tej samej karze podlega, kto w sposób niezgodny z art. 68 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. – Prawo farmaceutyczne przywozi lub sprowadza na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 



Współpraca z policją, prokuraturą, 
żandarmerią wojskową, strażą 
graniczną i służbami celnymi 

Policja, Służba Celno-Skarbowa, Straż Graniczna, Żandarmeria 
Wojskowa oraz prokurator przekazują Agencji, z urzędu lub na jej 
wniosek, wszelkie informacje, którymi dysponują, jeżeli są one 
niezbędne do ustalenia odpowiedzialności dyscyplinarnej za 
doping w sporcie, o ile nie zachodzi potrzeba zabezpieczenia 
prawidłowego toku postępowania lub ochrony ważnego interesu 
państwa.  



Płaszczyzny współpracy z Polskimi 
Związkami Sportowymi 

• Regulacje 

• Kontrole antydopingowe 

• Zarządzanie wynikami badań 

• Wspólne projekty edukacyjne 

 



Regulacje 

• Dostosowanie przepisów antydopingowych i 
dyscyplinarnych do przepisów ustawy o 
zwalczaniu dopingu w sporcie i przepisów 
antydopingowych POLADA 

 

 

 

 



Kontrola antydopingowa 

• Wymiana informacji na temat obozów szkoleniowych, miejsc 
treningów i zawodów 

• Przygotowanie stacji kontroli antydopingowej  

• W przypadku organizowania przez PZS zawodów rangi 
międzynarodowej bliska współpraca z POLADA w zakresie 
ustalenia liczby personelu antydopingowego oraz kwestii 
mających wpływ na przebieg kontroli antydopingowej 

 

 

 

 

 

 



Stacja kontroli antydopingowej 

 

 



Zarządzanie wynikami badań 
• POALDA jest właściwa do zarządzania wynikami 

badań  

• Przedstawiciel PZS ma prawo być obecny podczas 
rozpraw przed Panelem Dyscyplinarnym 

• PZS mają prawo zaskarżyć postanowienie Panelu 
Dyscyplinarnego przy POLADA 

 

 

 

 

 

 

 

 



Edukacja 

• Współpraca POLADA z PZSami jest kluczowa w zakresie 
podejmowania skutecznych działań edukacyjnych 

• PZS może informować POLADA o zgrupowaniach, zawodach 
itp.  

• PZS mogą odgrywać aktywną rolę w kampaniach 
antydopingowych  

• PZS może pomóc w poszukiwaniach ambasadorów kampanii 
antydopingowych 

 

 



Dziękuję z uwagę 
 

 

 

 

Dziękuję za uwagę ! 


